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( ولكن الصحيح املتفق عليه  ما أقللن ) نواألراضي( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب  .... 

خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم اختالف معطوفة على خلق  طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين )

لسن من آيات اختالف األومن آياته أيضا اختالف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغريها صحيح أن 

كلمة غريها صحيحة وإن أردنا بالعجم    قوم إن أردنا بالعجم اسم .... عربية وعجمية وغريهااهللا حبسب اللغات 

غريها ليس بصحيحة وهذا هو األكمل أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعرب ما سوى قوله و سوى العرب فإن من 

اختالف األلسنة قد ننزله على اختالف اللغة نفسها واختالف فيشمل مجيع لغات العامل مث إن أيضا العجم 

النطق نفسه فأنت ترى اإلنسان ينطق خبروج اهلواء من الرئتني مث من مروره على خمارج احلروف كلما مر على خمرج 

 تغري إذا مر على خمرج الضاد صار ضادا وإذا مر على خمرج اجليم صار جيما وإذا مر على خمرج الدال صار داال

اآلن جنري عملية لنقل الباء إىل النون إىل القاف إىل حنن مع أن اهلوى واحد مث إنه أيضا ال حيتاج إىل عملية هل 

آيات اهللا  الالم ؟ هذا هو شيء واحد ومع ذلك جتد احلروف تتنوع مبرورها على هذه املخارج فهذا أيضا من

ا هذا قوله وألوانكم من بياض وسواد وغريمهو  )) ألسنتكم واختالف(( يف قوله  العظيمة نعم وهي داخل

اختالف األلوان من بياض وسواد وغريها مثل ما بني السواد والبياض يعين أبيض خالص وأسود خالص  الصحيح

يتفقان من كل وجه يف اللون أبدا ال بد أن  إنساننيوما بينهما وغريمها وهذا أيضا من آيات اهللا وهلذا ال جتد 

البياض أو يكون مثال اللون ليس على درجة واحدة وهذا أيضا إىل السواد أو إىل حلمرة أو يكون هناك فرق من ا

وحواء ومع ذلك  آدممشاهد واختالف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أوالد رجل واحد وامرأة واحدة أول ما نشأنا من 

ام ما بني صغري وكبري سجذكر اهللا عز وجل االختالف يف األخنتلف هذا االختالف العظيم يف األلوان طيب مل ي

وهلذا خلقهم على كرب أجسامهم وصغرها  فألوام أبلغ من القدرة باختال فألن القدرة على خلقهم باختال

اختالف التعبري والفصاحة ؟ نعم ألن بعض الناس  ةطيب هل يدخل يف اختالف األلسن ذكر األلسنة واأللوان 

أراد أن يقنع ويستطيع التنفري إذا أراد أن ينفر وبعض الناس عنده عجز إذا  اإلقناعيعرب عن املعىن تعبريا يستطيع 

حىت أنه إذا عرب عن املعاين اليت يريدها رمبا ال تقبل منه لضعف تعبريه  عن املعىن الصحيحيقدر أن يعرب  ماحبيث 

ذوي العقول وأويل  قال اهللا عز وجل إن يف ذلك آليات دالالت على قدرته تعاىل للعاملني بفتح الالم وكسرها أي

) بفتح الالم وكسرها يعين جيوز أن تكون للعاملني وللعاملني (( إن في ذلك آليات للعالمين )العلم قوله 

أما إذا قال وقرء كانت  فرديتان والقراءتان سبعيتان ألن قاعدة املؤلف رمحه اهللا إذا ذكر الوجهني فهما قراءتان

) أو للعاملني العاملني ذوي العلم والعاملني مجع عامل يعين اخللق هل ين )(( إن في ذلك آليات للعالمشاذة وقوله 

ن العاملني أعم من  العاملني ألن ألنأخذ من اختالف القراءتني أن املراد بالعاملني ذوي العلم فنقول ألن اآلية دالة 

للعاملني ى أن هذا فيه آيات العاملني ختتص بذوي العلم والعاملني عامة هلم ولغريهم فهل نقول إن اآلية تدل عل

نقول أن اآليات للعاملني كلهم العامل وغري العامل لكن العامل له مزية فتكون دالة على أن اختالف  العاملني أو

األلسن واأللوان أمر معلوم لكل أحد لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر ال يعلمه إال أهل العلم ويكون يف اآلية  

((  لغرينا وهذا هو األحسن  ااألمر حىت يتبني لنا بعلمنا ما ليس كائن ن نتعمق يف هذاىل أنه ينبغي لنا أإشارة إ



 - 2  -

 من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار أيضا هنا مبعىنو ) إلرادته راحة لكم بالليل والنهار ) مومن آياته منامك

نكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل (( وإظرفية ؟ نعم تأيت كثريا ومنه قوله لل فهى الظرفية وهل تأيت الباء حجة

ما ذكر اهللا وقتا ))  والنهار بالليل(( ويف الليل املراد بالليل هنا الباء هنا ظرفية وقوله قوله  ) أىأفال تعقلون )

 م يف أي ساعة من ليل أو ار فهو من آيات اهللا أما كونهمعينا من الليل وال وقتا معينا من النهار ألنه أي النو 

أن تنام يف هذا الوقت أو ال تنام فهذا موكول إىل الشرع وهو من اآليات الشرعية وليس من اآليات  يكره لك

الكونية وقوله بإرادته راحة لكم كلمة راحة لكم هل هي مفعول للمؤلف وال مفعول إلرادة أي أنه يريد الراحة 

ملعىن أن نومكم بإرادته راحة لكم ويفيد أن لكم يفهم من كالم املؤلف وجهني إما املعىن بإرادته أن تسرتحيون أو ا

 يكوناإلنسان غاية ما يفعل أنه يفعل األسباب اليت  هباختيار النوم ليس باختيار اإلنسان أليس كذلك ؟ ما هو 

أما أن خيرج روحه من جسده حىت ينام أو يرد روحه إىل جسده حىت يستيقظ فهذا ليس إليه بل هو  لكن النوم ا

أحيانا اإلنسان يريد النوم ويكون على الفراش وحياول بقدر ما يستطيع أن ينام مث ال ينام وأحيانا  إىل اهللا وهلذا

الوفاة  هوهو أي النوم وفاة صغرى فكما أنأليس كذلك ؟ إذن النوم بإرادة اهللا نعم له  يتهيأيغلبه النوم ولو مل 

بالنهار من (( منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم  الكربى إمنا تكون بأمر اهللا وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى قال

أي تصرفكم يف طلب املعيشة بإرادته ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم ومعناها معىن ابتغاؤكم أي  ) ) فضله

مناكم (( طلبكم من فضله من هذه لبيان اجلنس أي من عطائه ورزقه واملؤلف رمحه اهللا خص االبتغاء بالنهار 

واألحسن أن جنعلها مطلقة ما أطلقها اهللا ألن من الناس من يبتغي من )) ر وابتغاؤكم من فضله بالليل والنها

دون تغيري هذا هو األوىل فكوا تبقى على ما هي عليه ب لفضل اهللا بالنهار ومنهم من يبتغي من فضل اهللا باللي

يطلبون الرزق إال يف الليل مثل احلراس  يضيق املعىن فيجعل االبتغاء بالنهار مع أنه يوجد أناس ال ألن التقييد

الفضل مبعىن العطاء أي تصرفكم يف طلب املعيشة ))  وابتغاؤكم من فضله(( طيب  ألمن وما أشبهوأصحاب ا

ثبت منهج اجلربية ال يريد ذلك وإمنا يريد أن يهنا إرادة اهللا عز وجل ال يريد املؤلف رمحه اهللا أن ي  واإلرادةبإرادته 

فنا وإن كنا مستقلني به من وجه فإننا لسنا مستقلني به من وجه وابتغاء الفضل بإرادة اهللا واملنام يبني أن تصر 

بإرادة اهللا وبينهما فرق ألن املنام ليس لنا فيه حرية إطالقا وال إرادة خبالف االبتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة 

م أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب (( لمن شاء منكولكنها تابعة إلرادة اهللا كما قال تعاىل 

   .) نعمالعالمين )

   ......: الطالب 

هذا لو قيدت لقلنا باعتبار مثل هذا لقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار لو  ....: الشيخ

لليل نقول هذا بناء على هذا قيدت وقال قائل كيف يقيد مع أنه ممكن أن يكون النوم بالنهار وابتغاء الفضل با

  أما أن تأيت عامة وحنن نقيدها فال وجه هلا نعم .

   .....: الطالب
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) إن يف ذلك املذكور كما قال (( إن في ذلك آليات لقوم يسمعون ) ن اآليات املقيدة ال تنايف هذا :أل الشيخ 

معون ألنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل والليل املؤلف أوال آليات لقوم يسمعون مساع تدبر واعتبار وأتى بقوله لقوم يس

الذي يناسبه السمع ولكن ما املراد بالسمع هنا هل املراد مطلقه ؟ ن فيه السمع ألنه ال يرى بالليل وظيفة اإلنسا

ال بل املراد مساع التدبر واالعتبار ألن السمع كما سبق يطلق على مسع اإلدراك ارد وعلى مسع اإلدراك املنتفع له 

(( إن في      ) يعين يسمعون مساع تدبر واتعاظ واختياروال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون ) ((

 يريكم آياته(( ) أي إرائتكم الربق خوفا وطمعا قوله ومن ومن آياته يريكم )))  (( ذلك آليات لقوم يسمعون 

يريكم من آياته متعلقة يريكم أو متعلقة من آياته جار وجمرور ويريكم فعل مضارع فهل قوله من آياته )) 

))  آياته من(( مبحذوف ويكون تأويل قوله يريكم مبتدأ مؤخر ظاهر كالم املؤلف أي إرائتكم يقتضي أن قوله 

خرب مقدم ويريكم مبتدأ مؤخر ألنه أوهلا إىل مصدر يعين وليس املعىن ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته 

ن الوجه األول ما مشى عليه املؤلف أن جتعل يريكم فعل هاا فال نعطي إعراب هذه اآلية وجالربق خوفا وطمع

مضارع حمول مبصدر تقديره إرائتكم مع أنه ليس فيه حرف املصدرية وهذا موجود يف اللغة العربية ومنه قوهلم " 

ع أنه ليس فيها حرف مصدري ه مابدليل قوله خري من أن تر  مبتدأتسمع باملعيب خري من أن تراه " فتسمع هذه 

ينطبق به والوجه الثاين أن نقول من آياته متعلقة برييكم يعين يريكم من آياته نعم الربق خوفا وطمعا يرجح الوجه 

اليت قبلها  كالقراءاتاألول سياق اآليات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط به مبصدر تقدير ومن آياته إرائتكم  

)) ((  آياته أن خلقكم من تراب ومن)) ((  ومن آياته خلق السماوات)) ((  الليلومن آياته منامكم ب(( 

ويرجح الوجه الثاين أننا نتحاشى اختالف املصدر بدون حرف )) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 

خوفا ما  املصدرية ومن آياته أن خلقكم نعم يريكم الربق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم يف املطر قوله

  إعراا ؟

  .....الطالب :

يقول " وهو فيما يعمل فيه مستحل وقفا وفاعل " وهنا يريكم  مالكحال ؟ مفعل ألجله ألن ابن  أو : الشيخ

هو مبا يعمل يقول " و  مالكفاختلف الفاعل وال ال ؟ اختلف وابن  ....الفاعل اهللا واخلائف الطامع اإلنسان 

قف مستحل وال ال ؟ نعم مستحل ولكن الفاعل مل يستحل وعليه فيكون خوفا مستحل وقفا وفاعال " الو  فيهم

استحال الفاعل نقول  مالكاحلال يريكم الربق خائفني وطامعني أما إذا أسقطنا اشرتاط ابن  مبوردحال مصدر 

ويفا زال خوفا مفعول ألجله ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن جنعل خوفا مبعىن ختويفا فإذا جعلنا خوفا مبعىن خت

وحينئذ نسلم من ختويف من اهللا وهو املريد واإلطماع أيضا من اهللا وهو املريد  يا إخوانألن وال ال اإلشكال 

لكنه ال بد من تغيري يف الواقع حيث حولنا خوفا إىل إخافة وطمعا إىل إطماع ونسلم  مالكخمالفة شرط ابن 

يف موضع احلال أو جنعلها مصدرين على أما مفعول من فالوجوه إذن ثالثة إما أن جنعل خوفا وطمعا مصدرين 

لكن مبعىن التخويف واإلطماع وحينئذ نكون قد ما مصدرين أجله وال نعترب افرتاض استحال الفاعل أو جنعله

ا إىل احلال وقول املؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم يف ماعتربنا استحال الفاعل ومل حنوهل
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أناس وطمعا ألناس والصواب خالف كالمه رمحه اهللا هر كالم املؤلف على سبيل التقسيم خوفا من ظااملطر 

من الذي قال أن  الصواب أن الربق خوف وطمع للجميع فاملسافر خياف ويطمع واملقيم أيضا خياف ويطمع

لك املسافر أيضا ما نعم إذا مرت الصواعق جاءت ال شك على البناء وهدمته وقتلت من فيه وكذ .....الصواعق 

حوهلم والصواب أنه عائد على العموم لكن تقدمي اخلوف على  فقدواسافرين الذين جنوا من الصواعق وهى أكثر امل

الطمع يدل على أن خوف الناس من الربق أكثر من طمعهم وهذا واهللا أعلم مبعىن الغالب فإمنا أكثر الناس 

افون أكثر مما يطمعون ويوجد أناس ال يهتمون ذا األمر مهما قوي السيما يف الربود الثقيلة والربق العظيم خي

  . )) وينزل من السماء ماءا إلى آخره(( قوي الرعد ال خيافون فهم دائما يف طمع مث قال مهما الربق و 

   .أخذنا األسباب احلسية الشرعية .....: الطالب 

أما ابتداء خلق اإلنسان من ما علينا منه يعي هذا سبب طب به وجد الشىء: هذا السبب الباعث يعين  الشيخ

) ومن فوائد اآلية إبطال النظرية اخلاطئة وهي نظرية (( أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر )تراب لقوله 

  النشوء والتطور 

  دارون : الطالب

الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن اإلنسان أصله قرد نعم مث بعد ذلك تطور ليصبح هذا :دارون  الشيخ

باطلة حىت علماء الطبيعة الكفار ال شك أا اإلنسان وميكن يتطور بعدين ليصبح ملك وعلى هذا هذه النظرية 

ئد اآليات حكمة اهللا عز وجل أبطلوها وحنن نعلم علم اليقني أا باطلة بدون أي نظر ألن القرآن يكذا ومن فوا

مفتقر إىل لباس السرت علمت أنك يف كون اآلدمي بشرا أي بادي البشرة ما هذه احلكمة ؟ ألنك إذا علمت أنك 

قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم  آدم((يا بني مفتقر إىل اللباس املعنوي لباس التقوى كما قال اهللا تعاىل  

طبيعته االنتشار والذهاب واملشي ) ومن فوائد اآلية الكرمية أن البشر من ر )وريشا ولباس التقوى ذلك خي

) ومن فوائد (( ثم إذا أنتم بشر تنتشرون )طلب الرزق وطلب الصنائع وطلب األمان وهذا هو الواقع وهلذا قال ل

يعين أن اهللا عز وجل  .....لى عباده لتنبيههم إىل آياته اآلية وما بعدها من اآليات أيضا من فوائدها منة اهللا ع

ف باخلالق بل أعام على ذلك من على العباد بتنبيههم إىل اآليات مل يكلهم إىل ما يف فطرهم من االعرتا

يغفل وينسى فينبه  ذكرقال اهللا عز وجل  ألن اإلنسان كما  أما فيها من مهالك فيها من مهاويل بالتنبيههم وأمت

 هإىل آخر  )) ....ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاومن آ((مث قال تعاىل   اهللا عز وجل

يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال نعمة اهللا عز وجل يف كون األزواج من األنفس أي من اجلنس ما ظنكم لو كان 

لية شاة من البشر لكن هلا قرون ضأن وإ ايألفها ما ظنكم لو كانت ذكر  مايألفها ؟  اجلنسمن  زوجتهاإلنسان 

يألفها فهذه من حكمة اهللا  الشاة وما خلق اهللا عز وجل من احليوانات يألفها وال ما يألفها ؟  وإلية ماعزوقرون 

عز وجل ورمحته أن جعلهن من أنفسنا ومن فوائد اآلية الكرمية أن احلكمة من الزوجية هي السكون سكون أحد 

تنافر فإن من احلكمة التفريق بينهما أفهمتم هذا من أين جاء الزوجني إىل اآلخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل ال

هذه احلكمة فإنه ال زواج وهلذا ملا فاتت احلكمة بني ثابت بن قيس  ت) فإذا فات(( لتسكنوا إليها )؟ من قوله 
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وكيف ميكن أن يكون زوجان  ( خذ الحديقة وطلقها )وزوجته ماذا قال الرسول عليه الصالة والسالم ؟قال 

 مااغضان ويتنافران وكل واحد منهما حيب أن يرى املوت وال يرى صاحبه ميكن تبقى الزوجية هكذا ؟ أبدا يتب

ميكن طيب ومن فوائد اآلية الكرمية ما ألقى اهللا تعاىل يف قلوب الزوجني من املودة والرمحة هذه من اآليات 

خطبتها وليس بينك وبينها قرابة نعم مث  ال عندفة إالعظيمة امرأة ال تعرفها إال بالصدفة وال تعرفها أيضا إال بالصد

جيعل بني قلوبكما من املودة والرمحة ما يربوا أحيانا على مودة األم واألب وهذا ال شك أنه من آيات اهللا وقال 

يف هذه اآلية الصهر قسيما  ) جعل اهللا(( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا )اهللا تعاىل 

إما مصاهرة وإما قرابة نسب ومن فوائد اآلية الكرمية أن املودة ال تنال باحلس يعين بشرية اآلن  كأن الللنسب يعين

أن اهللا قد جيعلها يف قلب اإلنسان لقوله وجعل بينكم مودة يعين أنت لو أردت أن فوا روحك على مودة شيء 

(( ولكن اهللا حبب إليكم ى املؤمنني بقوله ودة ما تقدر وهلذا من اهللا علاملواهللا عز وجل ما جعل يف قلبك 

العمل الذي يقربين إىل حبك ) وأنت تقول يف الدعاء " اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك وحب اإليمان )

املودة يلقيها اهللا عز وجل يف قلبك فأنت ينبغي لك أن تسأل اهللا دائما أن تكون حمبتك هللا ويف اهللا لتكون  " فإذا

((إن في ذلك آليات لقوم ي نعم ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على التفكر من أين تؤخذ ؟ احملبة باهللا أ

) ألن التفكر مفتاح العلم ال ميكن علم بال تفكر أبدا تفكر أوال لتعلم ومن فوائد اآلية أن ما ذكر يتفكرون )

         هذه واحدة )) كمخلق لكم من أنفس)) ((  إن في ذلك آليات(( ليس آية واحدة ومن آياته مث قال 

آيات متعددة ومن فوائد اآلية الكرمية وجود ))  وجعل بينكم مودة ورحمة فتكون)) ((  لتسكنوا إليها(( 

يؤخذ منها وجوب معاجلة الزوجة إذا مرضت ألنه من الرمحة ؟ الفقهاء  له))  ورحمة ((الرتاحم بني الزوجني لقوله

يس من النفقة نعم كون اهللا جيعل بينكم رمحة ل طيها قيمة الدواء ألن هذا مون تعيقولون ال جيب أن تعاجلها وال أ

ألن هذا دوام للواقع وهذا صحيح الرمحة توجد ولكن هل نلزمه هذا حمل نظر  معناها أن يلزمك بشيء ال يلزمك

ا يذهب مباله فإنه ال وهلذا قال الفقهاء أنه ال يلزم الدواء وأجرة الطبيب وبعضهم يقول يلزم إال إذا كان شيء كثري 

ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في  ((يقول اهللا عز وجل  يلزمه طيب 

التفسري  ات واألرض من آيات اهللا وسبق لنا يف من فوائد هذه اآلية أن خلق السماو  )) ذلك آليات للعالمين

ما من الكواكب والنجوم واألشجار والبحار واألار وغري ما فيه يساعدنامن آيات اهللا أيضا هناك  وجه كون

سبحانه وتعاىل الدالة على عظمته وقدرته ومن فوائد اآلية أن السماوات مجع واألرض ، ذلك كله من آيات اهللا 

أن اختالف األلسن  الكرمية من أدلة أخرى ومن فوائد اآلية اوإمنا يستفاد كون األرض مجع مجعاألرض كذلك 

طيب اختالف األلسن واأللوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان أو  مش كده ان من آيات اهللا أيضاواأللو 

املراد اختالف اللغة ؟ اللغة اختالف اللغة واختالف الفصاحة والبيان ألن الناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما 

صاحته ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه وال لقوة بيانه وف احلاضرونجتد املعىن الواحد يتكلم به اإلنسان فيختلف 

هذا يتكلم وهذا يناظر وهذا يستمعون إليه فتجد رجلني يتكلمان أحدمها يشد الناس إىل نفسه واآلخر يتكلم و 
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الفصاحة هو اإللقاء و خيالف وهذا خيبط يف األرض وهذا ينعس مع أن الكالم واحد واملوضع واحد لكن اختالف 

من فوائد اآلية الكرمية أن األلوان ال تتفق مما ؟ وألوانكم وهلذا يقول العلماء أنه ما  فونخيتلالذي جيعل الناس 

حىت التوأمان ال يتفقان من   ال ميكن أن يتفقهاالناس  ةميكن يوجد شخصني متفقني من كل وجه أبدا على كثر 

   .كل وجه نعم

  .....: الطالب

و تأملت صحيح بعض الناس يتقاربون وال تعرف بعضهم من ولكن ل هتأخذ باملالمح الظاهر أنت : ألنك  الشيخ

بعض إال بعد التمحص لكن عند التأمل ال بد أن يكون هناك عالمة فارقة وهذا من آيات اهللا سبحانه وتعاىل 

حىت األعضاء اآلن ال تقول أعضائك تتفق حىت أعضائك ختتلف استبصر يف العرق اليت يف اليدين جتد أا خمتلفة 

ون أبدا وهذا دليل واضح على عظيم خمتلفة البنان جتده خمتلف على كثرة الناس ال ميكن أن يتفقجتده د عروق الي

حكمته ومن فوائد اآلية الكرمية مدح أويل العلم من أين تؤخذ ؟ من قوله العاملني  قدرة اهللا سبحانه وتعاىل وبالغ

علم له فضل العاملون باهللا وآياته سبحانه وتعاىل بكسر الالم فإنه يدل على فضيلة أهل العلم وال شك أن أهل ال

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم  (( نعم انتهى  له من الفضائل حبسب علمهم من فوائد اآلية الكرمية

اإلنسان له شعور إذا نام  ....يستفاد من هذه اآلية الكرمية ))  من فضله إن في ذلك آليات لقوم يسمعون

ر هذه الروح متصلة بالبدن غاية االتصال فإذا نام حصل منها نوع انفصال وهلذا مسى اهللا تعاىل النوم فقد الشعو 

وفاة لكن يريد الوفاة الكاملة اليت خترج فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصاال كامال ؟ ال ولكنها تنفصل عنه 

ون وعي بآيات اهللا هل أحد يستطيع أن يفعل هذا انفصاال جزئيا هذا االنفصال اجلزئي الذي تبقى معه احلياة د

إال اهللا ؟ أبدا وكذلك لو أراد أحد أن يردها هل يستطيع أن يردها ؟ ال إال بإذن اهللا عز وجل فإذا قال قائل ماذا 

حد تقولون يف النوم بالتنومي اللي يسمونه التنومي املغناطيسي الواحد ينام مكانه ؟ نقول هو ما هو نوم إذا ادعى وا

هل لكن  ويقتلحيي وأميت هو حييي ومييت يقتل دعاء من يقول أنا أالنوم املغنطيسي تنومي جعله هللا فهو كاأن 

؟ أو فعل سبب احلياة وسبب املوت ؟ فعل السبب فقط كذلك املنون ما جلب النوم لكن  أنه أحياهو صحيح 

يسرتخي ويفقد الوعي إال الذاكرة  ....هلذا املنوم  فعل سببه والتنومي املغناطيسي هذا معناه استسالم النفس الباطنة

وذاك يتكلم بدون  وهلذا جتد املنوم املغناطيسي كما يقولون إذا استجاب له املنوم بدأ خياطبه يف العقل الباطين

كل شيء يعلمه حىت األمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه نعم لكن   دماغهشعور ويعلمه كل اللي يف 

أن املنوم يستسلم استسالما كامال وهلم حركات معنية يقول لك مثال ال تتعداه ويبدأ يتحرك ويرفع وخيفض  بشرط

  .على كل حال عندهم طرق كثرية حىت 

  ما هي طرقهم يا شيخ ؟:  الطالب

يف  : يعين هي وسائل عندهم جيعلون اإلنسان يسرتخي يف أعظم من هذا القتل اللي يسمونه الفقهاء القتل الشيخ

القتل يف احلال  وت وهلذا ذكروا يف دية القصاص هلاحلال أن يسلط نفسه على نفس هذا الرجل فيخنق نفسه ومي

إذا قلنا أنه يقتل فهل يقتل باحلال أو يقتل بالسيف ؟ نعم تل به القاتل أو خطأ أو شبه عند فباحلال عمدا يق
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 ءالفقهاالفساد يف األرض لكن بعض باب قلنا أنه من والصواب أنه يقتل القاتل باحلال سواء قلنا أنه قصاص أو 

يقول إذا أردنا املقاصة متاما جنيب واحد ثاين يقتل باحلال وخنليه يقتل هذا الرجل فنفرتض أنه قتل به لقوله تعاىل 

ال شك أن القاتل يف احلال جيب قتل  ) مث(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

ل حال سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من باب دفع الفساد ألن هذا أشد من السيف والعياذ باهللا القاتل بك

  صاحب السيف اللي يقتل به ميكنك أن رب منه لكن هذا .

  : كيف هذا يا شيخ ؟ الطالب

بعينه هل هو عمد  : ما أدري هذا إمنا ذكروا هذا وتكلموا عليها الفقهاء غري العني والعينان أيضا من يقتل الشيخ

هل نقتله بالسيف وال نقتله بعائن جنيب واحد ينحته ويقتله رمحهم اهللا من فوائد إذا قلنا أنه عمد د و أو شبه عم

اآلية الكرمية ذكر املتقابالت منامكم وابتغاؤكم من فضله ابتغاء الفضل مىت يكون يف اليقظة وال يف النوم ؟ يف 

له املنام آية وابتغاء اإلنسان من فضل اهللا أيضا آية ومن فوائد اآلية جواز النوم اليقظة فهذا مجع بني الشيء ومقاب

من آياته (( ليال وارا وال ال ؟ جواز النوم بالليل والنهار ألن اهللا تعاىل جعله من آياته اليت امنت ا على العباد 

طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ينبغي  لكن أيهما أصح ؟ نوم الليل أصح باتفاق نعم))  منامكم بالليل والنهار

) فلو قال قائل الرزق مكتوب كاألجل فهو حمتوم (( وابتغاؤكم من فضله )لإلنسان أن يطلب رزق اهللا لقوله 

املكتوب يل ييجي ولو مل أسعى له أبدا إال رجال  يقولالوجود نقول ولكن مكتوب بسبب وال ميكن ألي إنسان 

 أبداقائل أنا إذا كان اهللا قد كتب يل ذرية ستأيت بدون زواج هل يعقل هذا ؟ ما يعقل  جاهال أمحق وهلذا لو قال

فنقول ابتغاؤكم من فضله يدل على أنه ينبغي لإلنسان أن يطلب الرزق طيب ويستفاد منه من اآليات الكرمية  

رزق من اهللا عز وجل فقد كراهة سؤال الناس أو أنه من األمور اليت ال تنبغي لقوله من فضله وأنت إذا طلبت ال

  .طلبته من أهل من ، من له املنة عليك 


